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 A utilização dos exergames para estimular a prática de atividade física, demonstrou ser uma 

ferramenta de tecnologia positiva, inovadora e efetiva na diminuição da inatividade física e 

promoção da saúde de crianças e adolescentes com câncer1.  Estudos sobre atividade física e câncer 

infantojuvenil trazem como implicações, forte comprometimento do grupo de pesquisa e grande 

cuidado metodológico. Devido à pandemia da COVID-19 as coletas presenciais da pesquisa foram 

suspensas, uma vez que eram realizadas no Hospital Infantil Joana de Gusmão- HIJG. Com a 

interrupção da coleta focamos na elaboração de questionários (Questionário de Atividade Física 

para Crianças - PAQ-C e a Escala Analógica Visual da Fadiga) para aplicar de maneira remota com 

os pacientes participantes da pesquisa, e a possibilidade de introdução do telemonitoramento. Estas 

alterações estão em tramitação no comitê de ética da UDESC e do HIJG. Durante a espera da 

aprovação trabalhamos no desenvolvimento e publicação de artigos, destacamos aqui o seguinte:  

 “Atividade Física de Pacientes Oncológicos Pediátricos em Tempos de Covid-19: o que foi 

publicado de mais relevante sobre atividade física entre 2019 e julho de 2021?”. Consiste em uma 

revisão integrativa que tem como objetivo investigar informações científicas atualizadas sobre 

atividade física, COVID-19 e câncer infantojuvenil. Utilizou-se as palavras chaves: (Cancer OR 

Oncology), (Pediatric OR Children OR Childhood), (Physical Exercise OR Physical activity) e 

COVID em diferentes combinações. Aplicando-se critérios de inclusão e exclusão chegou-se às 17 

publicações classificadas como mais relevantes pelo tema na base de dados Science Direct, no 

período compreendido entre 2019 e julho de 2021. Como resultado, foram selecionados 16 artigos 

completos e 01 capítulo de livro (disponível somente o resumo). A forma de seleção dos artigos 

está detalhada na Figura 1. Além disso, também foi criado um quadro para destacar os autores e 

ano de publicação, título do projeto, foco da pesquisa, local da publicação e tipo de pesquisa. 

Através da revisão foi possível concluir que a atividade física é vital para o desenvolvimento 

saudável dos sobreviventes do câncer pediátrico e, também, para reduzir os efeitos prejudiciais da 

pandemia de COVID-19. O apoio dos pais, o envolvimento da família e os interesses e prazer da 

criança são facilitadores para atividade física das crianças. Além disso, ainda há necessidade de 

mais pesquisas com metodologias cuidadosamente delineadas. Finalmente, sugere-se 

investimentos governamentais de grande porte para que as crianças, adolescentes e jovens, possam 

ter a seu dispor áreas livres e seguras para praticarem suas atividades físicas com regularidade e se 

deslocarem à escola com facilidade e segurança. 
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     Figura 1.  Diagrama Prisma: Forma de seleção. 
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